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Τώρα που η ιστορία κτυπά την πόρτα µας, ο πολίτης έχει τον πρώτο λόγο.  

<<Όσο καταθλιπτική και αν είναι σήµερα η εθνική µας ζωή, τώρα και η οικονοµική, όσο ζοφερή και αν 
είναι, οι ζοφεροµελανιές πάνω από τη µαρτυρική µας γη και στη γειτονική µας περιοχή, υπάρχει ζωντανή, 
κουλουριασµένη στα σπλάχνα του Πενταδακτύλου η ελληνική µας ψυχή. Αυτήν την ψυχή εµείς τη 
θερµαίνουµε και την κρατάµε ζωντανή, µε την ανάσα του χρέους, της υποµονής και της αντοχής µας. Θα 
τιναχτεί την κατάλληλη ώρα η ζωντανή αυτή ψυχή και τότε πρέπει οι Έλληνες αυτής της γης να υπάρχουν, 
δυνατοί και έτοιµοι». 

Με την πιο πάνω φράση, ολοκλήρωσε την παρέµβαση του κατά την πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου του 
«Έξι Προεδρικά Πορτραίτα» ο πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου  του εκδοτικού συγκροτήµατος 
«Δίας» Κώστας  Χατζηκωστής, επισηµαίνοντας ότι  << οι ηγέτες απέτυχαν, οι Έλληνες µπορούν.>> 

Συµφωνούµεν απόλυτα µε την πεµπτουσία της τοποθέτησης του κ. Χατζηκωστή ότι οι πολιτικοί ηγέτες σε 
Κύπρο και Ελλάδα απέτυχαν, οικτρά µάλιστα, σύροντας τις δύο αδελφές χώρες και τον Ελληνισµό 
ευρύτερα σε οικονοµικά, κοινωνικά και τραγικά αδιέξοδα. Την ίδια ώρα όµως, είµαστε απόλυτα 
πεπεισµένοι ότι οι Έλληνες  µε τα πολλά χαρίσµατα  και τις αρετές που διαθέτουν, µπορούν να πετύχουν το 
ακατόρθωτο  σηκώνοντας τον Ελληνισµό στα ύψη. Αρκεί να εργασθούν ενωµένοι, προγραµµµατισµένα, 
πειθαρχηµένα, ανυστερόβουλα και µε ξεκάθαρους στόχους υπέρ του εθνικού συµφέροντος. 
Χαραχτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η κατάκτηση του Πανευρωπαικού Πρωταθλήµατος  Ποδοσφαίρου  
το 2004, η τέλεση των καλύτερων Ολυµπιακών Αγώνων την ίδια χρονιά και η υλοποίηση  του εθνικού 
στρατηγικού στόχου της ένταξης της Κυπριακής Δηµοκρατίας  στην Ευρωπαική  Ένωση, παρά το τεράστιο 
βαρίδι του διαιωνιζόµενου Κυπριακού  Ζητήµατος. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις  υπερίσχυσε η πίστη στο 
όραµα, η αδάµαστη Ελληνική ψυχή, η λαική οµοψυχία και η συλλογική προσπάθεια χωρίς οποιασδήποτε 
µορφής εσωτερικές υποσκάψεις και υπονοµεύσεις. Στη τρίτη περίπτωση,  πρυτάνευσε  η  πολιτική 
ωριµότητα, η σύνεση, η αποφασιστικότητα, η ευτολµία, η εθνική συνεννόηση και ασφαλώς η λαική 
οµοψυχία που θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για επιτυχία  κάθε φιλόδοξης υπερπροσπάθειας. 

Και στις τρείς περιπτώσεις, χαράχτηκε η στρατηγική υλοποίησης από  άξιους οραµατιστές και εµπνευστές 
έχοντας ως κορυφαίο κριτήριο τους την εξυπηρέτηση των κοινωνικών κι εθνικών συµφερόντων. Ειδικότερα 
στην υπόθεση της ένταξης µεγαλούργησε η προσήλωση στον τεθέντα εθνικό στόχο υπεράνω κοµµατικών 
σκοπιµοτήτων, µωροφιλοδοξιών και ιδιοτελών συµφερόντων. 

Σήµερα που στην γειτονιά µας επισυµβαίνουν συνταρακτικά πολεµικά γεγονότα και  κατακλυσµιαίες 
γεωπολιτικές ανακατατάξεις, απαιτείται η χάραξη πανεθνικής στρατηγικής  µε κεντρικό στόχο την 
κοινωνική ανόρθωση, την οικονοµική ανασυγκρότηση και την εθνική αναγέννηση. Η δηµιουργία του  
ενεργειακού άξονα Αιγύπτου, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας  θεωρείται σηµαντικό  µέτρο προς την ορθή 
κατεύθυνση που θωρακίζει τα ευρύτερα συµφέροντα του Ελληνισµού. Περαιτέρω, απαιτείται η δηµιουργία  
συγκροτηµένου άξονα συνεργασίας Κύπρου –  Ελλάδας σε κρίσιµους οικονοµικούς τοµείς όπως ο 
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τουρισµός, η αγροτική πολιτική, η εκπαίδευση και η τεχνογνωσία. Πέραν τούτων, προβάλλει επιτακτικά η 
ανάγκη  ύπαρξης πατριωτικής και σοφής ηγεσίας που θα εµπνεύσει το λαό, θα ενώσει τους πολίτες  και θα 
πυρακτώσει την  Ελληνική ψυχή η οποία σµιλευµένη στην υψικάµινο του εθνικού χρέους και του άδολου 
πατριωτισµού θα µεγαλουργήσει ξανά σε τούτη την ιστορική συγκυρία. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο 
πολίτης έχει τον πρώτο λόγο.  Ναι, οι Έλληνες µπορούµε. Τώρα είναι η πιο κατάλληλη ώρα να κάνουµε τη 
µεγάλη υπέρβαση και να το αποδείξουµε ξανά. 


